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OPIS GEOSTANOWISKA 

Dawid Białek 

Informacje ogólne (weryfikacja) 

Nr obiektu 39 

Nazwa obiektu (oficjalna, 
obiegowa lub nadana) 

Skałki gnejsów w Doboszowicach 

Współrzędne geograficzne 
[WGS 84 – hddd.dddd] 

Długość:  16.95918 Szerokość: 50.52228 

Miejscowość Doboszowice 

Opis lokalizacji i dostępności: 
Dolina potoku Grzmiąca, ok. 40 m na S od kościoła w Doboszowicach, przy zielonym 
szlaku rowerowym 

Długość ok. 50-60 m 

Szerokość ok. 10 m 

Wysokość do 10 m  

Powierzchnia 14,8 a 

 
Charakterystyka geologiczna geostanowiska 

Wiek geologiczny Późny kambr/wczesny ordowik 

Litologia gnejs 

Forma występowania skały naturalny wąwóz 

Geneza i ogólny kontekst 
geologiczny 

Protolitem tych skał były granity dwułyszczykowe 

Opis geologiczny (popularno-
naukowy) 

W przełomie potoku Grzmiąca, w pobliżu zabytkowego zespołu kościoła parafialnego, 

znajduje się odsłonięcie drobnoziarnistych, jasnych skał. Mają one ogólnie barwę 

szarą, lecz po rozbiciu próbki tych skał ujawnia się wyraźnie ich dwubarwność – 

dominujący jest kolor biały, z cienkimi warstewkami koloru czarnego. Warstwy jasne 

mają grubość od ok.1 do 3 cm, zaś warstwy ciemne średnio 0,5 cm. W warstewkach 

jasnych przeważają dwa minerały – kwarc (szary, przezroczysty) oraz skaleń (biały), a 

podrzędnie widoczne są biotyt i muskowitu. Warstewki ciemne składają się przede 

wszystkich z biotytu i muskowitu, z niewielkim udziałem kwarcu i skaleni. Zwraca 

uwagę wyraź ukierunkowanie składników skały. Biotyt i muskowitu, mające kształt 

blaszek, układają się równolegle do granic warstewek przyczyniając się w ten sposób 

do powstania płaszczyznowego uporządkowania skały nazywanego w skałach 

metamorficznych foliacją. Składniki jasne, czyli kwarc i skaleń również są 

uporządkowane, przy czym uporządkowanie to widoczne jest wyraźnie dopiero na 

powierzchniach foliacji, gdzie tworzą wydłużone w jednym kierunku agregaty ziaren 

kwarcu lub kwarcowo-skaleniowe. Ten typ linijnego uporządkowania składników 

skały nazywany jest lineacją. Badania mikroskopowe ujawniły obecność granatu oraz 

akcesorycznie cyrkonu, apatytu i allanitu (Puziewicz & Rudolf, 1998). Wzmiankowani 

autorzy nazwali tę skałę leukokratycznym gnejsem dwułyszczykowym (Puziewicz & 

Rudolf, 1998). Termin leukokratyczny stosuje się dla nazwania skały, w której ponad 

60% jej składu stanowią minerały jasne tj. skalenie i kwarc. Skały te często nazywane 

są również gnejsami z Doboszowic. 

Gnejsy są to skały metamorficzne powstające w warunkach średniego i wysokiego 

stopnia metamorfizmu regionalnego. Powstają one w efekcie przeobrażenia 

starszych skał polegającym na dostosowaniu ich składu mineralnego oraz struktury i 

tekstury do nowych warunków (ciśnienia i/lub temperatury) powodujących 
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metamorfizm Zmetamorfizowane mogą być zarówno skały osadowe czy magmowe, 

jak i starsze skały metamorficzne. Ze skał o takim samym składzie chemicznym 

nawet, jeśli różnią się składem mineralnym czy genezą, w takich samych warunkach 

metamorfizmu powstanie taka sama skała metamorficzna. Zarówno z piaskowca jak i 

z granitu, mających generalnie ten sam skład chemiczny, przy tych samych ciśnieniu i 

temperaturze powstanie gnejs. Gnejsy, ale dotyczy to także innych skał 

metamorficznych, powstałe z różnych skał wyjściowych mogą być gołym okiem nie 

do odróżnienia. Różnice miedzy nimi ujawniają się dopiero na poziomie składu 

chemicznego minerałów głównych, zespołu minerałów akcesorycznych i pobocznych, 

czy subtelnych różnic w składzie chemicznym. Gnejsy z Doboszowi postały w wyniku 

przeobrażenia granitów dwułyszczykowych (Mazur et al. 1995). Wiek granitów, które 

uległy metamorfozie określono metodami izotopowymi na ok. 500 mln lat, czyli 

przełom kambru i ordowiku (Mazur et al., 2010). Zdaniem Mazura i innych (1995) 

intruzja tych granitów zachodziła przy aktywnie oddziaływujących naprężeniach 

tektonicznych, co miało przyczynić się do przynajmniej częściowego uporządkowania 

składników. Do kilkuetapowej metamorfozy i deformacji opisywanych skał doszło 

podczas orogenezy waryscyjskie, zachodzącej w przedziale czasowym od późnego 

dewonu do wczesnego karbonu włącznie (380-320 mln lat). Następstwo deformacji 

jakim uległy te skały i skały z obszarów przyległych było przedmiotem badań 

Achramowicza (1987, 1994) i Bartza (2001). Według szacunków Achramowicza i 

innych. (1995) najintensywniejsza deformacja zachodziła przy temperaturach z 

przedziału 630-580
0
 C. 

Gnejsy te odsłaniają się w sposób naturalny jedynie w kilku miejscach w okolicach 

Doboszowic, Pomianowa i Mrokocimia. Odsłonięto je jednak spod pokrywy skał 

młodszych i są obecnie eksploatowane w dużych kamieniołomach w Doboszowicach i 

Pomianowie, a w wielu miejscach w okolicy można napotkać nieczynne już łomiki, w 

których pozyskiwano tę skałę do potrzeb lokalnych. Choć skład tej skały jest 

jednorodny to można jej wiele odmian różniących się pomiędzy sobą wielkością 

ziaren, a przede wszystkim sposobem uporządkowania składników. Puziewicz i Rudolf 

(1998) wyróżnili sześć głównych odmian tych skał , w tym gnejsy warstewkowe, 

smużyste, oczkowe, pręcikowe oraz masywne. W opisywanym odsłonięciu dominują 

gnejsy warstewkowe i smużyste. 

Gnejsy z Doboszowic należą do jednostki określanej mianem metamorfiku 

Doboszowic, którego pozycję względem jednostek przyległych oraz syntezę rozwóju 

geologicznego znaleźć można w pracach Oberca (1968, 1975). Jednostka ta składa się 

z dwóch części różniących się zespołem skał je tworzących (Puziewicz & Mazur, 1994) 

– część zachodnia zbudowana jest z gnejsów powstałych z granitów (gnejsów z 

Doboszowic) zaś część wschodnia z gnejsów powstałych z przeobrażenia piaskowców 

(gnejsy z Chałupek), oraz z łupków łyszczykowych i amfibolitów. Skały części 

wschodniej uznaje się za starsze, gdyż ich wkładki spotkać można w obrębie gnejsów 

z Doboszowic. Tworzyły one zapewne osłonę w obręb której wdzierała się magma, z 

która powstały granity, a później gnejsy z Doboszowic. 

 

Historia badań naukowych  
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Uwagi    

Streszczenie językiem 
nietechnicznym (do 

zamieszczenia na stronie 
internetowej i telefonie 
komórkowym -ok. 1200 znaków) 

W urokliwym przełomie potoku Grzmiąca znajdującym się tuż przy pochodzącym z 

XV-XVIII wieku zespole kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja, znajduje się 

odsłonięcie gnejsów. Są to skały metamorficzne powstałe z przeobrażenia 

granitoidów. Gnejsy te zbudowane są przede wszystkim z kwarcu, skalenia 

potasowego oraz oligoklazu, czyli skalenia sodowo-wapniowego. W mniejszych 

ilościach występują minerały z grupy łyszczyków – biotyt i muskowitu, a podrzędnie 

granaty, chloryt i albit. Gnejsy te, zwane gnejsami z Doboszowi odsłaniają się w 

sposób naturalny jedynie w kilku miejscach w okolicach Doboszowic, Pomianowa i 

Mrokocimia. Odsłonięto je jednak spod pokrywy skał młodszych i są obecnie 

eksploatowane w dużych kamieniołomach w Doboszowicach i Pomianowie, a w wielu 

miejscach w okolicy można napotkać nieczynne już łomiki, w których pozyskiwano tę 

skałę do potrzeb lokalnych. Choć skład tej skały jest jednorodny to można jej wiele 

odmian różniących się pomiędzy sobą wielkością ziaren, a przede wszystkim 

sposobem uporządkowania składników. Wyróżnia się gnejsy warstewkowe, 

smużyste, oczkowe, pręcikowe oraz masywne. W opisywanym odsłonięciu dominują 

gnejsy warstewkowe i smużyste. 

Wiek granitoidów z których powstały gnejsy określono metodami izotopowymi na ok. 

488 mln. lat (Mazur i inni, 2010). 
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Wykorzystanie obiektu  

Wykorzystanie obiektu do 
celów edukacyjnych (czego 

można nauczyć w geostanowisku, 
m.in.proces, zjawisko, minerały, 
skały również zagadnienia z 
ekologii) 

1. struktury i tekstury skał metamorficznych, odmiany gnejsów 
2.sposoby wykształcenia powierzchni foliacji 
3. deformacje skał metamorficznych – uskoki 
4. wykorzystanie przez rzeki budowy geologicznej 
5. przełomy rzeczne – powstanie o rozwój 

Zagrożenia dla bezpieczeństwa 
osób odwiedzających 
geostanowisko 

strome skarpy 

Infrastruktura turystyczna w 
okolicy geostanowiska 

zielony szlak rowerowy, przystanek PKS 
W bezpośrednim sąsiedztwie odsłonięcia znajduje się zabytkowy zespół kościelny. 

Choć po raz pierwszy wzmiankowany był już w1293 roku, to późniejsze przebudowy, 

a zwłaszcza ta z początku XVII wieku nadała budynkowi charakter renesansowy. 

Dominującą nad bryłą kościoła wieże wybudowano w 1559 r. Z okresem renesansu 

wiąże się też budowę pałacu w Doboszowicach. Renesansowa forma tej rezydencji 

została zatarta w wyniku przebudowy w XIX wieku. 

Wykorzystanie i zastosowanie 
skały oraz związane z nią 
aspekty kulturowe i 
historyczne 

Gnejs z Doboszowic, pozyskiwany w kamieniołomach w Doboszowicach i 

Pomianowie, wykorzystywany jest przede wszystkim jako najwyższej jakości 

kruszywo. Od niedawna ponownie doceniono jego walory estetyczne i bywa 

wykorzystywany w architekturze ogrodowej (np. dekoracje oczek wodnych czy 

ścieżek) a nawet jako okładzinę elewacyjną domów. 

 

 

Waloryzacja geostanowiska  

Ekspozycja Dobrze wyeksponowany x Wymagający przygotowania   

Ocena Atrakcyjności 
Turystycznej [0-10] 

Dostępność [0-4] 2 

Stopień zachowania [0-4] 4 

Wartości poza geologiczne [0-2] 1 

Ocena Atrakcyjności 
Dydaktycznej [0-10] 

10 

Ocena Atrakcyjności Naukowej 
[0-10] 
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Ryc. 1. Przełom potoku Grzmiąca w Doboszowicach, z widocznymi gnejsowymi ścianami skalnymi. 

 

      
Ryc. 2 Skałka gnejsów gnejsów dobrze widoczną uporządkowaną budową wewnętrzną. 
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Ryc. 3. Skałka gnejsowa z dwoma widocznymi pionowymi systemami spękań. 

 

      
Ryc. 4. Skałka gnejsów z widocznymi dwoma systemami spękań pionowych, ustawionych prostopadle do 
uporządkowania składników w skale. Trzeci system spękań jest poziomy i tym miejscu niemal równoległy do 
uporządkowania minerałów. 
 

Ryc. 5. Mały wodospad powstały dzięki obecności spękań w gnejsach. 

 

 


